
PRODUCCIÓ

ENERGIA FOTOVOLTAICA

- Sistemes fotovoltaics reconfigurables per a 
l'optimització de l'extracció d'energia

- Arquitectures de conversió de potència modular
- Sistemes fotovoltaics connectats a la xarxa
- Modelització i control dʼinversors i convertidors de 

PV
- Refrigeració i gestió tèrmica dels panells PV
- Hibridació d'instal·lacions d'energia PV amb altres 

fonts d'energia

ENERGIA EÒLICA

- Sistemes de transmissió de centrals elèctriques 
eòliques marines

- Anàlisi i disseny de controladors avançats per a 
turbines eòliques

- Anàlisi del flux dʼharmònics en les plantes 
d'energia eòlica i el disseny de mesures de 
mitigació

- Anàlisi del rendiment de les centrals d'energia 
eòlica

- Disseny de mini generadors eòlics
- Túnel de vent virtual de pales de turbina eòlica

ENERGIA OCEÀNICA

- Avaluació dels recursos energètics procedents de 
les onades

- Balanç d'energia en modelitzacions de les onades 
- Proves de dispositius de captura d'energia 

d'onades
- Optimització del disseny de geometria de boies
- Interacció fluid-estructura per a boies i onades
- Dispositius de desbordament

HIDROENERGIA

- Anàlisi de vibració i diagnòstic en la maquinària 
Manteniment predictiu

- Monitorització avançada i detecció de danys
- Dinàmica estructural, efectes del fluid sobre la 

resposta estructural
- Recerca experimental i numèrica dels fluxos de 

cavitació
- Simulació numèrica en fluxos turbulents
- Rendiment de plantes d'energia hidroelèctrica
- Anàlisis de producció de petites plantes d'energia 

hidroelèctrica

ENERGIA GEOTÈRMICA

BIOENERGIA I BIOCARBURANTS

- Piles de combustible microbianes en aiguamolls 
artificials

- Producció de biocarburants a partir de biomassa 
dʼalgues

- Digestió anaeròbica de baix cost
- Producció d'hidrogen a partir de biomassa

ENERGIA NUCLEAR I SEGURETAT

ENERGIA SOLAR TÈRMICA

- Energia geotèrmica dʼentalpia molt baixa (fins a 
30ºC)

- L'energia geotèrmica dʼentalpia baixa (de 30 a 
90ºC)

- Energia geotèrmica d'entalpia mitjana (de 90 a 
150ºC)

- Integració dels estanys solars: emmagatzematge i 
producció d'energia

- Captadors solars que utilitzen materials aïllants 
transparents (TIM - transparent insulation 
materials)

- Receptors en la concentració de centrals d'energia 
solar

- Emmagatzematge tèrmic en la concentració de 
plantes d'energia solar

- Integració en la xarxa dʼenergia solar

- Seguretat nuclear. Avaluació de riscos 
probabilístics

- instrumentació nuclear
- Centrals nuclears
- Reactors de fusió nuclear
- Caracterització dels residus nuclears
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DISTRIBUCIÓ I CONSUM

SISTEMES DE REFRIGERACIÓ I HVAC

- Compressors
- Vàlvules i tubs capil·lars
- Anàlisi del cicle de refrigeració
- Refrigeració domèstica virtual
- Aire condicionat domèstic i industrial
- Bomba de calor per compressió de vapor com a 

alternativa de calefacció
- Disseny de refrigeració esprai/evaporació
- Anàlisi de rendiment dels ventiladors (virtual i túnel)

CÈL·LULES DE COMBUSTIBLE I 
HIDROGEN
- Modelització i control de sistemes basats en piles de 

combustible per a lʼintercanvi de protons
- Laboratori de control de piles de combustible, 

modelatge i caracterització experimental
- Eficiència i durabilitat de les piles de combustible
- Reformadors dʼetanol per a la producció dʼhidrogen
- Disseny de controladors de sistemes de piles de 

combustible
- Integració de piles de combustible en vehicles
- Producció catalítica i fotocatalítica dʼhidrogen com a 

combustible per a les piles de combustible

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
- Arquitectura bioclimàtica
- Sistemes d'il·luminació dʼeficiència energètica
- Envoltants per a edificis, tecnologies d'aïllament
- Solucions de gestió energètica per a edificacions

CONSUMIDORS DEL SISTEMA 
ENERGÈTIC: SMART GRIDS

- Arquitectures de smart grids i big data
- Disseny de sistemes de potència 
- Electrònica de potència i mecatrònica
- Conversió de potència elèctrica i xarxes AC/DC 
- Integració de noves fonts d'energia: energia 

renovable
- Estudi dʼesquemes de gestió de la resposta a la 

demanda
- Control avançat dels sistemes elèctrics

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA 
INDÚSTRIA

- Estalvi d'energia mitjançant el disseny
- Integració i intensificació de processos
- Integració i economia circular en processos químics
- Sistemes d'emmagatzematge d'energia (tancs i 

acumuladors dʼemmagatzematge de calor, 
emmagatzematge termoquímic)

- Recuperació de calor i escalfament alternatiu
- Intercanviadors de calor

VEHICLES ELÈCTRICS (VE)

- Gestió intel·ligent de VE
- Modelatge de l'envelliment de la bateria de VE 

per a models de negoci de segona vida
- Refredament de bateries
- Tracció elèctrica i mecatrònica per a VE
- Sistemes dʼeficiència energètica, electrònica 

industrial i alta tensió per a VE
- Disseny dʼestacions de recàrrega
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RECICLATGE, UPCYCLING, TRACTAMENT

PLÀSTICS

- Reciclatge i recuperació de materials plàstics
- Reciclatge de plàstics mitjançant tècniques 

hiperspectrals
- Conversió de residus plàstics (monòmers) en 

plàstics nous
- Desenvolupament en bioplàstics i biocompostos

ELECTRÒNICA

ALTRES

ORGÀNIC

- Economia circular dels dispositius digitals
- eReuse: reutilització dʼelectrònica per garantir el 

reciclatge final
- Biolixiviació de minerals de baixa gamma i residus 

electrònics per a la recuperació de metalls 
valuosos

- Recerca sobre la traçabilitat dels dispositius 
digitals al llarg de la seva vida útil

- Caracterització i compostatge de residus orgànics per 
a la recuperació agrícola

- Valorització dels residus dʼincineració
- Recuperació de components bioactius dʼaliments i 

residus agrícoles
- Gestió sostenible dels residus de suro generats a la 

indústria 
- Desenvolupament de residus orgànics o biològics 

sintètics per a obtenir nous materials, per a la 
indústria de la construcció, el transport i lʼenvasament

- (Bio) processos de transformació de residus i 
subproductes orgànics

- Cogasificació i piròlisi de material residual 
(inclosos residus sòlids municipals i residus 
forestals)

- Gestió i recuperació de residus de construcció i 
demolició

- Recuperació de residus miners, urbans i industrials
- Gestió, compactació i recuperació del procés de 

residus

EMISSIONS DE GAS I CONTROL DE 
LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
- Sensors de gas i detecció de contaminants
- Modelatge dʼepisodis dʼolors i qualitat atmosfèrica
- Eines, sistemes i models d'avaluació d'emissions 

industrials
- Modelització, diagnòstic i control de fonts de 

contaminació atmosfèrica
- Caracterització i tractament de les emissions gasoses
- Eliminació, filtració i/o valoració de contaminants i 

gasos atmosfèrics (NH3, H2S, CO2, CO, COV i 
cendres, entre altres)

MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC

- Ecotecnologies i solucions basades en la natura
- Models i propostes de mitigació del canvi climàtic
- Governança multilateral
- Pressupost global del carboni i justícia climàtica
- Assessorament sobre l'Acord de París
- Avaluació del cicle de vida
- Economia verda i circular
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PRESERVACIÓ DELS ECOSISTEMES

ECOSISTEMES MARINS I COSTANERS

- Enginyeria i oceanografia física
- Estructures portuàries i costaneres. Gestió de 

zones costaneres
- Morfodinàmica i processos costaners
- La investigació marítima i l'experimentació amb 

l'ona amb fluïdesa
- Disseny de sistemes d'adquisició de dades i 

automatització de mesures de sistema marí
- Desenvolupament de sensors multifuncionals per al 

control in situ de lʼentorn marí
- Desenvolupament de plataformes mòbils i fixes 

d'observació de lʼoceà

ECOSISTEMA URBÀ

AIGUA POTABLE

- Contaminants urbans i del medi ambient
- Arquitectures i materials de construcció verda
- Contaminació acústica

- Supervisió i control operatiu en temps real dels 
sistemes dʼaigua potable

- Millora de lʼeficiència en lʼús de lʼaigua, el 
consum dʼenergia, la minimització de pèrdues 
dʼaigua i la qualitat de lʼaigua

- Modelització i simulació de xarxes dʼaigua 
potable

- Optimització del transport d'aigua i les xarxes de 
distribució

TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS
- Control en temps real de sistemes de clavegueram i plantes 

depuradores dʼaigües residuals
- Bioprocessos naturals de baix cost per al tractament dʼaigües 

residuals i fangs
- Disseny dʼaiguamolls artificials per al tractament dʼaigües 

residuals
- Simulació numèrica de bioprocessos per a eliminar 

contaminants de les aigües residuals
- Avaluació del cicle de vida i avaluació econòmica dels 

productes i tecnologies per a tractament dʼaigües residuals, 
gestió de fangs i producció de biogàs

- Ús de suro per netejar les aigües residuals i produir 
electricitat

- Tractaments d'aigües residuals urbanes i industrials i 
tecnologies relacionades

ECOSISTEMES TERRESTRES

- Tècnica dʼaplicació de productes fitosanitaris per 
reduir el risc de contaminació ambiental

- Tècnica dʼaplicació de fertilitzants orgànics per 
reduir lʼimpacte mediambiental

- Eficiència en sistemes de compostatge i optimització 
de la productivitat agrícola. Agricultura sostenible

- Estudis per avaluar el risc per a la salut humana i els 
ecosistemes

- Gestió del risc dʼesllavissades de terra
- Serveis de l'ecosistema i gestió sostenible de 

recursos

IMPACTE MEDIAMBIENTAL I RISC 
TECNOLÒGIC

- Anàlisi de riscos en la indústria de processos
- Control i predicció d'incendis forestals
- Modelatge d'incendis 
- Inundacions i flash-floods, previsió i impacte derivat
- Ecotoxicologia
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